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Világosságot. 
A Szentlélek iBten világítsa meg értel-

mét népünknek, ezekben a nehéz, válságos 
időkben. Le kell számolni minden magyar-
nak azzal, hogy történelmünk legelhatáro-
zóbb fordulójához  értfflnk.  A háború itt 
viharzik közvetlenül a kapuink előtt. El-
szánt, vad ellenség rohamozza és elsöprés-
sel fenyegeti  ŐBÍ bitünket egész létünket. 
Ba ellen osak egyetlen védekezés van: 
az erós hit, a minden magyar véleményt 
közOs nevezőre hozó egységünknek az ereje 

PünkOsd van és hisszük, hogy minden 
magyar lelke megvilágosodik ennek a nagy 
igazságnak a megértésire. Bitünik kÖBÜlűnk 
a sokféle  akarás és egyek lessünk a megma-
radásunk a jövónk biztoeitása érdekében. 

Bnnek igy kell történnie. Azokat a 
kemény megpróbáltatásokat és h^ytállátío-
kat amire népünket a mai idők kötelezni 
fogják,  nem lehet másképen elviselni vagy 
eredményesen teljesíteni osak a nemzet 
egységes vállalásával és hitével. Ha meg-
oszlottunk, ha még mindig ezerfelé  okos-
kodunk és tépelődünk, akkor igen Irflny-
nyen meglepetések érhetnek. B zzunk ma-
gunkban, törtéaelmi hivatásunk ban. Ve py ük 
tudomásul, hogy nekünk magyaroknak 
ebben a küzdelemben osak győzni lehet, 
mert külOnben kiirtanak a föld  Bzinéröl. 

Ezekkel az elgondolásokkal fogjuk 
kézen egymást és álljunk szívvel-lélekkel 
amellé a báboru mellé, amelyet az egész 
nemzeti erővel vállalni kötelességünk volt. 
A magyar honvéd már ott viaskodik a 
Kárpátok lejtőin. Nekünk idehaza vigyáz 
nunk kell, hogy ezt az élet halál küzdel-
met mindenki támogassa és győzelmét a 
munkájával biztosítsa. Ha akadnak közöt-
tünk kételkedők, gyengébb idegzetüek és 
beteg lelkűek, azokat bátorítsuk, tartsuk 
nyilván éa ne engedjük, hogy aggodalmas-
kodáBukkal fertőzzenek.  Ma az erősek és 
elszántak hivatása, hogy hangot adjanak, 
hogy lendületükkel a győzelmünkben való 
hitet ssétsugározzák. Ez a magyar kötelesség 
Aki nem est osinálja, as belső ellenség. Azt 
akármennyire fájdalmas  a leggyorsabb cse-
lekvéssel ki kell irtani a kOzOsségből. 

A kormányzatunk hatalmas erőfeszíté-
sét egyemberként segítsük. Legyünk azon, 
hogy helyzetét megszilárdítsuk és a nemzet 
minden erejét egybefogó  igyekezetét támo 
gassuk. Ma ez minden magyar ember érdeke, 
mert osak ezzel szolgálja biztonságát. 

Kérjük az Istent, hogy minden magyar 
testvérünk szivét éB agyát nyiBBa meg a 
döntéseknek ezekben a nehéa napjaiban, 
hogy látni tudja as egyetlen helyes utun-
kat, amely minden magyartól fegyelmet, 
egységet és küzdőkészséget követel. 

Csiksomlyó 500 éves emlékezete. 
Teljas komolyasgu valóság lett a régi 

mondásból, hogy ,inter artrs siient musae, 
— háború idején elhallgatnak a E!U?8«ku. 
LeBzUküi magától < rtetődően a szellemi 
élet megnyilatkozás. 

Do osak l-azüküí, mert közben él 
működik. Meg nem á.llhttf,  be nem azllnhet, 
el nem hal githat különösen, ha annak 
forráBa  össsenőtt életünkkel, berendezett-
ségünkkel és szerves reaze Itvt c-géez 
roagunkvelój&nak, tcint esetünkben Csík 
somlyó. 

A caikaomlyri fertrces  boio-tor ?a 
kegytemplom 50u í v e ''Vfordulíját  éri 
Unnepii uz id o annak K jelentós esemény-
nek, hogy biztos névvH b^lepnu ismert 
életébe és igazolt tényekkel nyilvánálió 
félezeréves  dicső működésébe. 

Nyomtalanul nt m tur.heí el e vngy 
esemény meg e fes'üit  idegvilágh«n ea 
fegyverzörgés  közbeu sem 1 Csikeoibiyó és 
Róla mindnn érdekel mindig minket. Kü!ö 
nősen moat, hogy ml is történ' 600 évvel 
ezelőtt? Arról nem is szólvi, hogy a letelt 
félezer  óv távlatban, teljesítményben, helyt-
állásban, — eiemi kötolezettaéget ró egész 
Csíkra és mindnyájunkra Csíksom'yóvHl 
szemben, ami valamilyen komoly formábt  n 
teljesítendő lesz, ha becsülni tudjuk ma-
gunkat és oly értékes multunkat. Csík 
somlyó ugyanis annyit adott nekünk, Csik 
népe annyit kapott általa, amit igazán 
viszonozni aligha tud. 

Mi is történt tehát 600 évvet ezelőtt, 
1444-ben Caikaomlyón? 

Feltevés szerint a már egyszáz éves 
(1363), de biztosan félszázados  (1400) csik-
somlyói ferences  település és élet kezdett 
nőni, elérte nagykorúságának idejut a be-
mutatkozik nyilvánoaan Erdélynek, Magyar-
országnak, a nagyvilágnak. Ezúttal főleg 
Rómának, Krisztus földi  helytartójának, a 
pápa urnák: Életképes vagyok, segítsetek 
belépni a teljes szolgálatbal 

Az alább említendő vonatkozó pápai 
iratból világosan s kétségtelenül megtud-
juk azt, hogy Csiksomlyón már az 1444. 
évet megelőzően alapos és lendületes 
ferences  munka folyt  s az érdemes barátok 
igen szép eredményt értek el. Nagyon 
felvirágzott  kis templomunkban a Mária-
tisstelet. Buoaura járnak már oda az embe-
rek, tömegesen és gyakran. Annyira, hogy 
az első templom egyszerre caak szűknek, 
kicsinek bizonyul. 

A ferences  ósök a nagy népjárással 
megfeltlőleg  s a bucBUjárással kedvezőleg 
nagyobb és méltóbb templomot kezdenek 
építeni 1442-ben az első helyett. Azonban 
épitéB közben kimerült anyagi lehetőségük, 
mielőtt befejezhetnék  a templomot. Az 
építkezés kényszerűségből megakadt. 

Mit csinálnak most as érdemes bará-
tok? Félúton, féltemplommal  nem lehet 

mögáUani? Megahoz a pápához fordulnak 
Btigitsegert. Romába, hogy ilyen fontos 
huiyei éa ügyet hatékonyan karoljon fel. 

IV. Jenő pápa ült akkor Szent Péter 
trónusán. (1431—1447). Jó helyen kopog-
tattak. Jenő papának minden gondját a 
keleti részel; megerösitese képezte. Kezdve 
a Balkántól fel  Lengyelországig, az akkor 
duió ere.nekeegek ea az egyre növekvö 
török veBZtdtlem ellen, örvendve VCBZÍ 
tudomásul, hogy az Egyhaznak eröa bás-
tya ja épül ujja eppan a keleti végen, • 
Hargita alján, Csiksomlyón. 

1444. jauuo-r 27-en kiadja „Dum prae-
celdt»" «.öidü ll meleghangú tratat a esik-
Bonyoi templom ügy eben. — Magasztalja 
benne a Bo.dogut.goa Szűz Martat, hivatko-
zik a Soin yon egyre növekvő tiszteletére. 
Kifejezesrci  juttatja, hogy a templom befe-
jezne saját azumeiyenek is hókivánsága. 
F.-lazóutjo a híveket, hogy nyújtsanak 
„segítő keze;1* az epitő, de szegény Ferenc-
rendnek, járuljanak hozzá adományaikkal 
SÍÜZ Maria félbemaradt  templomának befe-
j«sa-thes es » buoaujáró helyhez ülő fel-
Bzere eaehüz. Végezetül jutalomképpen és 
további lelki gyarapodásért a csiksomlyói 
templom reazere Sarlós Boldogasszony 
Ünnepére bucaut engedelyes. Ezzel elis-
merte Rűmü a* eddigi teljesitmenyt B útját 
nyúotta a további lendületes fejlődésnek. 

A Szentatya felhívására  és engedmé-
nyére megmozdulnak, kinyiinak Somlyó 
felé  a .segítő kezek", Hunyadi JánoBé, aa 
uraké s a derék csiki nepé. A csinos, erős, 
ügyes, szép-faragványos,  caucsivea stilü 
temp!o-n 1448 ra éikésiiül, biztos záloga-
ként a hatékony munkának és megsegítés-
nek és a jói alapozott jövendőnek. 

Az eaemény a történeti tényen tui 
tovább veUti fényét.  E templomhoz s a 
mellette álló kolostorhoz fűződik  Csik közel 
négyszáz évének története, amig eme for-
májában, ha bövüive-változva ie, fennállott 
eme templom (1448—1804). Ez lett szent-
élye a csiksomlyói Segítő Szűz Máriának, 
bucáutörtéaetünknek tanuja, az egész Szé-
kelyföld  gyűjtő kaptárja, vértanú életünk 
színhelye. Koptatott padlója fogta  fel  elsirt 
aok könnyünket, falai  visszhangozták hála-
énekeinket. Nem feledhetjük  azt sem, hogy 
sok nagy rendi és világi csiki ősünk pora 
pihen ma ia szentelt helyén. 

Az 600 éves templom, ha már ninos 
is meg a felváltotta  azt a mai meg nagyobb 
kegytemplom, egykori létében és ismeret-
ségeben Caik kuiturtényezőjeként is szere-
pel és emiékezésujitást kiván. Feltétlenül 
nyilvántartandó ez Caik ismertetésében, 
történetében s főieg  a csíkiaknak Öntuda-
tában. 

Az alkalmi megemlékezésen kivül az 
600 eves múltnak a háborús máhos és 
jelenéhez is van komoly szava. ígéri nekünk 
a jövendőt. Fálesredet tOUOtt el viharok-
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ban, vérben, ta«ben, lerombolásban. Min-
dent táléit, mindig megujult s állott nyu-
godtan. 

Aat hirdeti: Olyasmi már nem érhet 
minket s nem történhetik velünk, amit már 
ki nem állott volnál Caikiak, magyarok, 
bissatok 1 Dr. P. Benedek  Fidél  O. F.  M. 

Zuvatolás. 
Ferenc* József. 

A gyermekek bármilyen Játékszerből aat 
csinálnak, amit akarnak. Egy bot számukra 16, 
máskor papírba takarva baba, máskor poBka, más-
kor kard Btb. A gyermekek környezetük tárgyai-
ból, beszélgetéseiből k pceletllk (fantázia)  segítsé-
gével azt csinálják, azt mondják ei, amit akarnak. 
Lehet, hogy ezek a naiv-gyermekes alkotások 
sokaknak butaság, értelmetlenség. De nekünk 
kedvesek, mert felelótlea  képzeletük szülte s mi, 
nagyok e gyermekes képzel .ősségeken, mondáso-
kon BOkat, igen sokat nevetünk. Aki gyermek-
beszéden elindul, masokat ebből Ítél meg, azt ls 
gyermeknek tartjuk. Hisz szabad kepzeletmttkodéB 
— gyermektulajdonsag I 

A felnőtteknek  is van képzeletük. De ez 
nem csapongó, tervszerűtlen, mindent elhivó. ha-
nem megfékezett.  A felnőit  csak való, hihető, 
bebizonyított do'gokat, luondásokai fogad  el igaz-
nak, mart képzeete melleit ott van hűséges fegy-
vertársa, igBZOlója — az itéiete. Helyes, a való 
dolgokhoz, megtörtént esemenyekhez igazodó íté-
lete csak a felnőtteknek  van. 

Éa mégis, hogyan lehetac-gea, hogy a fellőt-
tek között 1b olyan nagyon elterjedt a gyermekes 
képzelődöd ? Hogyan lehetséges, hogy egy kiB.bb 
szerencsétlenséget, — amelyben egy asszony a 
bokájáról lesúrolta a bőrt a Hargita utcában, — 
a jól értesültek, akik látták, ott voltad, az Apafi 
utcában már ugy magyarázzák, hogy kényBzer-
sellléB volt az egész. De szerencse, hogy még ott 
voltak X. éa Y. asszonyok, azok aegitették be-
vinni a Szülőotthonba stb. Hogy lehet, hogy van-
nak felnőnek,  kik ha egy becsületes a^zouyt 
látnak az utcán egy férfivel  sz'iptn beszélgetni 
Taploca végénél, Z rögödben már ugy tudják, hogy 
szerelmesek, csókolóztak ls stb. Dd nemcsak 
ugy tndják, nemcsak ugy gondolják, beton bi-
zonyosok ia benne, meg vbooaic gyózódvo 
ígatukrot,  mert 6k  mer itt ott itttÁk  is Őket 
csóko:mní.  Pedig életében sem j;»ri arrafele  az 
illető hölgy vagy férfi.  Ha pedi* hazugságban 
hagyják, h'ibit bizoayiUDuk eiienük, »raak, íör-
csütí zokog&sbs esnolr, hogy ann-k sem hisznek, 
amit két szemükkel ia tak. Öiyaaok az ilyen alap-
talanul zuvatoló. pletykáló felnőttek,  mint G itt 
fried  Keller „Zöld Henrik" cimü regényének fő-
hőse. Hz a főhős  két iakolftáríU  ejţy iáíalnt 
eseménnyel megtréfált'».  Amikor a tanárok u ki-
talált eseményért mindkét iskolatársát megbün-
tették, ugy beleélte magát kitalálásába, bogy még 
az eseméuy legkisebb részletei1, is Bzeme előtt 
látta, amikor bizonyítania kellett. 

Minden zuvatoló felnőtt  egy-egy ilyen Zold 
Henrik. Csak Zö'd Henrik gyermek volt s a költő 
azért irta meg ezt a története: saját magáról, 
hogy az utánajövó iskolatársak a kitalálásoktól 
elriassza. Hisz el kell riasztani gyermekeinket is 
a képzeletszülte kitalálásoktól. Ezek miatt hány 
éB hány ártatlan gyermek bűnhődik I Aki ezekkel 
a kérdésekkel nincs tisztában, az nem nevelő, 
hanem kényszermunkás. Kzert kell minden neve-
lőnek a Zöld Henrikek lélektanát ismernie. Más-
képen neveltjeit nem nevelheti helyesen. 

De mit mondjunk gyermek tulajdonságok ban 
megrögzött felnőttjeinkről?  Ml az oka, bogy ki-
találásaikban éppen ugy hisznek, éppen ugy es-
küsznek rájuk, mint a gyermekek? 

A válasz ezekre a kérdésekre nem hizelgó. 
Csak egy magyarázata van ennek: gyermek  fokon 
elakadtak.  Azaz még ugyanabban a képzelet-
világban élnek, ahol a zuvatolás nem uvatolá*; 
a rágalmazás nem rágalmazás, hanem számukra 
valóság. S igy könnyű kimondani a végső követ-
keztetest : iLind*n  zuvatoló,  hazudozó, pletykál-
kodó, aki 14—16. életévé: már betöltötte •• gyer-
mekfokon  elikad',  i'emőtt.  Az öregek in zuva-
tolnak, de rájuk sem haragszuak, akârcask a 
gyermekekre, b'nz ők is m^r gyermekfokra  visz-
azaaflllyedt  felnőitek.  Ók igy természetesek. 

Zavart, békétlenaéget csak a felnőttek  ter-
mészetellenes beszélgetése, zuvatolása nzokott 
okozni. Ezért csak ezt kell Üldözni, ezt kell a 
magyarság teBtéből kivágni. Hogyan ? Meg kell 
kereani a hazuiozáz forrását,  el kell dugni, hogy 

többé ne buzogjon, ne nyálazhasaon be másokat. 
Mi ia akkor a forrása  ? Nem más, mint a tapasz-
talatlanság, irigység, azaz egyszóval a művelet-
lenség. A gyermek ls nyersanyag, mttroletlen 
anyag. Az ilyen felnőtt  az ls maradt. Mert  mi 
máa a műveltség,  mint felebarátaink  életérde-
keinek  minden  vonalon való megvédése,  AZ az 
a felebaráti  azeretet parancsának megtartása. 
Magyarországon: a magyar emtier életérdekelnek 
minden vonalon való megvédése. Aki ez ellen vét, 
lehet tanult, iskolázott ember, de müveit magyar-
nak Bemmiképpen Bem nevezhető. Aki ezt meg-
tartja, lehet egyszerli harisnyás székely vagy 
gatyás alföldi,  végezhetett 4 vagy 5 népiskolát, 
— esetleg egyet sem —, nem számit, a müveit, 
CBlBzolt magyarok közé tartozik. Ezt a műveltsé-
get az iskolában szoktuk elsajátítani, de elsajá-
títhatjuk iakola nélkül ÍB. Otthon saUleinktől, őse-
ink példájától. Ha vaD, aki ráneveljen erre » mű-
veltségre, iskola nélkül 1b azok lehetünk. Csak 
egy esetben nem, ha korlátoltaknak  születtünk. 

Ezekután világos, hogy minden zuvatolás 
forrása  vagy a műveletlenség vagy a korlátoltság 
(magyarul tmtaaág, hülyeség). Harmadik forrái 
nincs. Ezért, csak ezért történhetik meg, hogy 
az igazeágot, a valóságot meghazudtolják s ők 
maguk is hisznek Baját hazudozásalkban. Ezért, 
csak ezért történhetik meg, bogy az iiyen embe-
rek az olyan igazságot, amely megtörtént, való 
uein merik megmondani, mert a rokonságot, az 
ismerősöket nem merik megsérteni. Ha pl. egy 
rokon, ismerős zaaroló s erről meggyőződtünk, 
bizouyitnni tudjuk, akkor ennek az igatsagnak 
meifinondósa,  felfedése  eppea olyan magyar ko-" 
te esu tf,  mint az alaptalan, b? nem igazolt hírek 
elh:*llgr.táaa —, terjedésének megakadályozása. 

A pletykálkodás, hazudozás nem magyar 
bün. Mindig voitMk, kik a sötétségét világosságnak 
és rosszat jónak mondüiúk. Vagy foidnva,  kik a 
világosságot nbtetnek, a jót ros.izonk mondották. 
V igaeit alásunk ma ia, a múltban is, a Jövőben is 
csak ez letiet: 

1. Vannak a zuvatolók között, kik nem tud-
ják mit cselekszenek. Hisz felelőtlen,  a gyerme-
kek fi-jlődósi  fokún  megakadt felnőttek.  Művelet-
lenek. M'iví' etU n emberiket c-ii zolnunk kell nem 
pedig mcgMzólnuak I A caiszolái eszközeiről most 
hosszadalmas lenne írni. 

Vbuuuk, a hazudozók kóz -tt, kik akarattal 
találnak ki rémtörténeteket, bogy PZZÓI másoknak 
ártsanak. Ezektt uz állam törvényéi tt'dözik. De 
üldöinie kell ezeke. minden jó magyarnak, hisz 
ezek müveleVmíégükkel éa korlátoltságukkal 
Hasáuk legnagyobb f.rtekoi:  bitünk,  igttzstgvuk, 
kulturánk  év békénk  ellen  törnek 

Igen Tisztelt Zuvatoló — és vnifsjait:  plety-
kálkodást, hazudozáat, rágalmazást ü.'ő — M&gyar 
Közöoségl Hi eddig nem is, de most, e nehúz 
idákben döbb'-njotek r:\ tudatlanságokra, rossz 
ii'.duhiotokra, m-dyet M H'*zát szerető magyarok 
bitét, igazságosságát, műveltségét és békéjét m .g-
zavsrjátok. Vizsgáljátok egyszer már ti is Mki-
ismeritui é-t ismeijatek el, bogy erős tnitgyar 
jellemekre van szükségünk, és m a szószátyár 
zavankeltól.re. OlvaBaatok, tapasztaljatok, figj  el-
jetek, csiszoljátok, müveijétel: in- fa<ok»t  a plety-
kálkodás heyett, bo<y meggyőződhess itek egy-
szer rcár az igazságról: csak az jó magyar, csak 
az ériékes  mi gyar, aki mmd  gondolataiban 
mind  mind  otelekede'eibon  magyur. 
Azcz mindháromban a magyar békét épiti, nem 
peditf  rombo'ja. 

Magyar Hazánknak, féltett  otthonunknak 
ilyen jó, megvesziegetheMtlen és békeépitő ál 
lampolgárokra van szükaégel Igazságaink védel 
méért és szenvedéseink, kellemetlenségeink csök-
kentéséért vívott harcunk adjon erőt minden 
magyarnak a zuyatolas leküzdésére l 

Addig is, amig a piotykálkodók az igaz-
mondásra r/mevelódnek, l<-gylink türelmesek és 
ne bosszankodjunk. Hisz romboló munkájukat 
kuiturálatlanságuk, müveletlenségük vagy pedig 
korlátoltságuk bénáiképpen menti. Tcián barna 
rább abbahagyják így alaptalan vádaskodásaikat, 
mint akkor, ha bosszankodunk. 

Alfaluban  & kö^ég központjában e ladó 
e. Pf '̂ff^r  igatg»!ó-fé;e  kőbtz H'-roir 
ezobi, konyha, stb., nap-y trirdaBigi 
udvur, eiidH"agi épületekkel és kerttel. 

Érd eklfld^a  özv. Vargyaa Káralynéná), Alfa 
iubfto.  Tulajdonodnál A&rosváfiitrhelyen, 
Rikóci-utea 18. 

Az árdrágítás — hazaárulás! 
Unit azámnnkban röviden ismertettük, bogy 

vitéz Graili ErnO ny. vezérőrnagy, Caik vármegye 
fflispinja  a rendőrség, a vároa is a közélelmezía be-
vonásival értekezletet tartott, melyen télreérthetetle-
nül megállapította : személyes tapasztalatai szerint is 
dühöng az árdrágítás. Még mindég tekintélyes szám-
ban vannak emberek, akik helyzetük, jogosítványaik 
nyújtotta előnyüket arra használják fel,  hogy ember-
társaikat megböröljék. Az anyagelvi teltogásból kite-
rebélyesedett ; önzés hatalmába kerítette igen sokak 
lelkét s nem néznek egyebet, csak mikor, hogy tud-
nak meggazdagodni. Életük egész ténykedése saját 
személyük körül zajlik le annak a világ minden táján 
egyformán  elítélendő leifogásnak  a jegyében, hogy 
semmi áldozatot nem vállalni, de minden hasznot ma-
guknak biztosítani. 

Könyörtelen következetességgel állapította meg 
Csik vármegye főispánja,  hogy — mig a székely tár-
sadalom nemzeti öntudattól áthatott tömegei a leg-
nagyobb áldozatot is vállalják a magyar föld  és • 
magyar nép érdekében — addig ez»k a Bunyin lapító 
napraforgók  szemlátomást vagyonosodnak, falusi  és 
városi ingatlanokat vásárolnak sokszor olyan döb-
benetes magas áron, hogy klilön azért is felelősségit 
kellene vonni őket. Nyomatékosan és félreérthetetlenül 
kihangsúlyozta vitéz Ga&li ny. vezérőrnagy, hogy az 
árdrágítókkal, a nemzet kiinyürtelen vérszipóival szem-
ben nincs I'H nem lehet könyörüld. Ezekkel a meg-
átalkodottakkal a lehető legszigorúbban kötelessége 
föllépni  mindenkinek. Elslsorban azokat kell lelep 
lezni s méltó helyükre uttatni, akik Üzletszerűen 
folytatják  átkos és felmérhetetlenül  káros munkájukat. 
Minden hatósági személy tartsa szemelőtt, liogy a 
nemzet e megrontói val üzemben nem lehel eléggé 
trélyesen fa  könyiirtfinnül  eljárni. Vájjon eszébe jut-e 
az árdrágítónak, bogy a harctéren életveszedelemben 
folgó,  iniudeu pillanatban nzázezerféli-  áMozhtOt. vál-
laló liouvíil liozzátur107.iii kezéből hnzza ki a keser 
veNcii i'iHKze,kuporgatott tilléreke? azzal az elflre  meg-
fontolt  xzándékkal, hogy minden áron gazdagodni 
akar?! Vájjon átvillan e az élet, a magyar élet leg-
vakabb vágányán o/.aladó ember Idkébeu az igazság: 
a nemzet naey hely'állásának ideje nam vagyonszer-
zésre való?! Gondolkozik-e azon, ina minden erőt és 
akarást kizárólr.g a gyfizelem  én'ekeben kel! egyesí-
teni ?! S. ha igen, jut-e eszébe milyen Iclkiromboláal 
követel a hirtelen meggazdagodott ember csupán az-
zal a ténnyel, bogy ingatlant vásárol ? I Nem szabad 
szemelől tévesztenie senkinek sem, hogy a nemzet 
élvonalában dolgozó tisztviselő, ipari és mezőgazda-
sági munkái tnegiMhetflségét  nehezítik azok, akik a 
zsidóság által ennyira meghonosított, lélekbe ültetett 
„profitéhségen"  keresztül nézik a világot. 

1)» uemcsak a mmzeti társadalomnak, hanem 
öiimagáiink is eU0s7.stnui ellensége az árdrágító. Ezek 
az emkti'dii nem számolnak azzal, hogy minden még 
az ti inuyira intmilett élete és vapyona is a nemzet 
egyetem»*- helytállásától tttgg, azon dAI el. Mivei én 
hogy tánuigatja ezt a helytállást az olyan ember, aki 
óráiul, iitára, bőt percről, percre árdrágítással intéz 
merényletet a nemzet egyetemes érdekei ellen ?! 

Tökéletesen igaza van főispánunknak  akkor, 
amikor hirdeti: mindenki lépjen az áldozatvállalás 
nehéz, de egyedül helyes, egyedül boldogitú, sőt szent 
útjára. Huszonleníl, önös célok és érdekek körül to-
pogó, az Aldozathozatalt eszeveszetten kerülő gyávák 
mind HU időkben kerékkötői voltak az életnek. Ebből 
következik: minden eszközzel el kell távolítani az 
életből az árdrágítás mételyét. Illetékes hatóságok, a 
társadalom széles rétegeivel összefogva,  megtalálják 
az útját és módját annak, hogy a legsötétebb lelkii 
ember is világosan lása: az árdrágítás hazaárulást 

Azt pedig nem kell bővebben fejtegetni,  hogy 
háborús időben mi jár annak, aki ilyen nagy és helyre-
hozhatatlan blinbe esik. A megújhodó magyar társa-
dalom első télele: önmagunk felülvizsgálata.  Félre 
tehát az anyagéi vii, felemelkedni  sohasem tudó szel-
lemiséggel, gondolkozással, zárja, közöxitxe ki magá-
ból ezt a mételyt mindenki, hogy megtisztult lélek-
kel. igaz nemzeti érzéssel álljon a fajközösség  szol-
gálatába. Ne a maguuk hitvány pecsenyéjét igyekez-
zünk megpiitni, hanem a nemzetét. Akkor lesz méltó 
Ősei szent hagyományaihoz ez a nép. 

Aki pedig nem érti meg az idők szavát most 
sem s saját számlára tovább .hegykövezik" — azt 
az egységes akarásban összefogó  társadalom juttassa 
a közbiztonság kezére, hadd tanulja meg: a háború 
nem üzlet, hanem sorsvéllalás és áldozathozatal a 
azehb, jobb, boldogabb magyar jövendő érdekében. 

t,- t - ) 

4 középiskolát végzett flut,  vagy leányt 
t a n u l ó n a k f e l v e s z e k . 
Biró József  fényképész,  Csikazereda. 
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Ciibzerefla—Soilyo ej Taploca eneútéie. 
• • i Í r í ^ I 4 r í d r - M Í k v A n n » í ! y « aliapinja 1944. 

majua 24-én értekezletre hivta Csíkszereda viros Csik-
taplooa éa Caikaomlyó községe', képviaeleteit, valamint 
a vármegye kosigasgatiai, pénzügyi, műszaki éa mia 
•zakembereit, hogy kifejtsék  véleményüket Csiksomlyó-
nak és Csiktaplocának a megye asikhelyihes való 
oaatolaaa kérdésében. A régebbóta húzódó Ügyben mér 
as illetékes képviselőtestületek határozatokat hoztak. 
Csíkszereda a csatlakozás mellett mig a szóbanforgó 
községek ellene foglaltak  álltat Aa értekezlet sorén 
szémos felszólalás  hangzott el. Esek során Kováta 
Károly dr. volt főispán  a osatlakozás allén beazélt, 
Csikaomlyónak a külön lelkiségét nem lehet veszélyez-
tetni, Mirkos Endre főesperes  bejelentette, hogy Caik-
taplocán aenki aem akarja a városhoz való oeatoláat, 
Bartha Attila dr. pénzügyigazgató helyettea adőziai 
szempontokat aorolt fel,  amelyek következtében ha nem 
is tálságosán, de roaazabb helyzetbe kerül a falu  a 
csatolás ntán. Hajdú Leander a Szent Ferenc-rend 
somlyói káztőnöke kéri, hogy a kérdést vegyék le 
napirendről. Kifejti,  hogy Csikaomlyónak a hagyomá-
nyaihoz nem szabad hozzányúlni. Csatlakozik ehez a 
véleményhez vitéz Adorján Imre oraz. képviselő is. 
Szatmári Józset főszolgabíró  a Taploca község csato-
lását javasolja, mig Caikaomlyóét nem. 

Ezzel szemben vitéz Bakó Gábor müazaki főta-
nácsos az érvek hoaazn aorát sorakoztatta tel amellett, 
hogy Caikazereda vároa előtt a fejlődésnek  nagyszerű 
lehetőségei állanak. A községeknek érdeke a csatla-
kozás, a városnak a falvaknak  vezetői, az értekezlet-
nek résztvevői telelőaek a fejlődés  alapjainak megte-
remtésében. Az államépitéazeti hivatal veaetője java-
solja a csatlakozást Kolumbán Józaef  dr. felsőházi 
tag szintén a caatlakozáa mellett foglal  állást. Biró 
Feienc csíkszeredai főesp.  azt lajtette ki, bogy a csat 
iakozásnak egyházi szempontból semmi akadálya nincs. 
Gál Józaet dr. vármegyei tiszti főügyész  megállapította, 
bogy Caikaomlyó és Taploca a csatlakozás ellenzésé-
vel csak a aaját fejlődését  akadályozza. A csatlako 
záa akadályait le kell küzdeni. A Szent Péter egyház-
megye vagyonát kapcsolják ki a csatlakozásból. A 
vagyon tartsa meg önállóaágát. A másik kérdés 
Somlyó elnevezés. Hogy az egyesitett megyeszékhely 
Caikszereda, vagy Caikaomlyó nevet viselje-e annak 
elbírálását a belügyminiszterre kell bízni. Ilyen csekély-
ségek miatt nem lehet holt vágányra jnttatni az 
egészséges fejlődés  akarásait. Az értekezlet befejezése-
ként Ábrahám Józaef  dr. aliapán kijelentette, hog ' az 
öaazea szempontok mérlegeléaével előterjeszti a kér-
dést a belügyminiszterhez. 

Csiki diák. 
Vakációi Levél. 

A nyári hagyománymüvelés 

Márton Áron püspök szentelte fel az ni papokat. 
Márton Áron római katolikna püspök, Áldozó-

csütörtökön Kolozsváron azentelte fel  az ezávben ki-
bocsátott nj papokat, akiket márcina 26-án szentelt 
szerpapokká. Az linnepélyea szentmise keretében 
pappá azentelte Csutak László, Láazló Sándor éa Szi-
tár Ferenc végzett teologiai hallgatókat. 

Szentmise után Márton Áron püspök a szószék-
ről beszédet intézett az uj papokhoz éa az egész pap-
sághoz. Beszédében különös hangsúllyal emelte ki a 
papaágnak azt a feladatát,  hügy a> örök igazságoknak 
rendíthetetlen hirdetője legyen. 

— Az örök igazságok hirdetését kívánják a 
papságtól a mai idők, amelyek tele vannak az örök 
igazságok megtagadásával — mondotta a főpásztor. 
A kereszténységet oiljaik és szándékaik megvalósí-
tására használják fel  jelszavaknak ma egyeaek ia 
nagy tévedéaeiknil mig a tudományosság jelzőjét ia 
iginylik. 

— Est kivánja a papságtól as ifjúság  amely a 
nagy világégésben kutatva néz olyan magatartás, olyan 
igazaig után, amelynek állandósága is van. Ezt ki-
vánja a nip, amely pinz- ia véradójából emel falat 
napjainkban is az orazig keleti riasin az ország vé-
delmiben. Az örök igazságot kivánja a nip, amelynek 
időtlen tradíciói vannak. Mindezek azt kívánják a 
papságtól, hogy hirdetője legyen a teatviri gondolat-
nak, hogy hirdesse a kösöa Atyától való származá-
sunk legfőbb  keresztény tételét. 

A püspök ezután emlikezetibe idizte az újon-
nan felszentelt  papoknak a szerpappi szentelés alkal-
mával elmondott figyelmeztetését,  hogy talán 
tirságra avatta fel  őket 

— As örök igazságok melletti harc közelebb 
került hossánk ia emellett állnunk legasentebb köte 
' "" '^^Elküldelek benneteket a nip kösé, hogy ott 
a vakoknak aseme, a bénáknak keze-lába, .z árvát 
nak, elhagyatottaknak, szerencsétlenség áldozatainak 
atyja legyetek — tejeste be magaaazirnyalian szent-
beszédét a püspök, 

- Gazdák  figyelmébe!  Viltsigmeatee 
bir fűrészeiéihez  Bogedilj  nyomtetreny  Vá 
keraál  kepbmtó. 

Kedvea fink  1 
Legfelsőbb  helyről hangsott el a magyar népi 

szellemben való ujjiazülletia szükségessége. Mester 
Miklós a vallás ia közoktatisügyi államtitkár minisz-
tériumi beköszöntőjiben hangsúlyozta, hogy mint er-
délyi ember a vallás-erkölcsi nevelés és néphagyomány 
alapján áll. Györfty  Istvánt a nagy néprajztudóst, a 
magyaréig nipi lelkinek mily ismerőjit vallja példa-
kipinek, aki már régen a magyar népi szellemet je-
lölte meg a magyar njjiszülletia alapjának. Azóta, 
hogy Györtfy  meghirdette a magyar nipi njjiszületist 
sokféleképpen  magyarázták a magyar népi látnók 
eazméit Voltak, akik érdektelenül akarták szólgálni 
a magyar népi jövőt is önzetlenül dolgoztak az uj 
Magyarországon, — sajnos a magyar parazita réteg 

népi gondolatot is felhasználta  a magyar nép gyen-
gítésére és saját várainak további erősítésére. Egyre-
másra jelentkeztek H könyvkiadók, akik az u. n. 
„népi irók* müveit hirdették és olcsón terjesztették 
a megtévesztett magyar itjuság között. A népi gon 
dolat az ébredő magyarság legsajátosabb, legmélyebb 
és legtisztább eszméje igy vált árucikké és  a magyar 
szebb jövőért dolgozó itjuság félrevezetőjévé.  A népi 
eszmét hirdetve uj apostolok születtek, akik a 
gyarság látnók aiként tekintélyt követellek maguknak. 
A kiverekedett tekintélyt aztán arra használták lel, 
hegy a magyar népi eszmét léves beállításban tálal 
ják az ifjúság  elé. Igy jeleui meg Írásukban a ma-
gyar nép, mint istentelen, kereszténytelen, ősi babo 
nákkal terhelt, akiurk jellemétől, lelkétől, szellemisé 
gétől távol áll minden kegyesség, vallásos lelkület, 
természetfelettiség.  Ez az irányzat terveszBrüen akarta 
megsemmisíteni a magyar tép lelkében az ezeréveB 
kereszténységet és helyébe az anyagtÍvű világnézetet 
állítani. Kzért most a magyar megujulás utján meg-
nyugtató és biztató hang Mester Miklós államtitkár 
szózata, amelybe.n hangsúlyozza a tiszta györffiist  váni 
népi eszmét és valláserkölcsi alapot. 

Mi már régen ebben a szellemben dolgozunk. 
MOBI a megujulás idején esek megerősítve látjuk mun-
kánkat, a népi eszme helyes mUvelését. A tenntiek 
megfontolása  csak jobban hangsúlyozza népi munkánk 
mig öntudatosabb további művelését. A nyári hóna-
pokban népi hagyománymegfigyelésre  adódik alkalom. 
Népünk lelkének tanulmányozása jövő életünk helyes 
rendezését is jelenti. Amikor a multat vagy a jelent 
figyeled,  — a belőle átmentett értékekkel, gyakorlati 
tapasztalatokkal a szebb magyar nipi jövőt épiied. 
Igy népünk megmaradásán dolgozol. 

A mai levelem végén csak egy-két gyakorlati 
utmntatiat adok ahhoz, hogyan tanulmányozd néped 
lelkét a nyiri hónapokhan. A nyár a mezei munta 
ideje: tanulmányozd népünk munkával kapcsolatos 
hagyományait (Szántás-vetés, aratás, betaksrodással 
kapcsolatos népi azokáaok, hagyományok). Népünk a 
munkibsn istentiszteletet lát; figyeld  meg a fóldmi 
veléssel kapcsolatos népi eljárási módokat; a magyar 
mnnka újra megszentelt leaz, ha kidomborítjuk benne 
azt a mi ősi, ami magyar hagyomány. A pásztorélet 
a csiki székelysig sajátos munkaformája,  jól lehet 
különösen a történelmi múltban nem maga pásztor-
kodott, ehhez a sajátos népi foglalkozáshoz  itt a 
székelyföldön  ia rengeteg néphagyomány fűződik,  ami 
széppé teszi népünk piaztoréletét. Kedvea nyári fog-
lalkozáa az erdei gyümölcaszedia (epréezés, málná-
szás, kokojzaszedés;) az ezzel kapoaolatoa hagyomá-
nyok teljesen ismeretlenek: kezdeményező munkát 
végezhettek e téren (mikor, hogyan szedik az erdei 
gyümölosöt? Milyen hagyományok fűződnek  hozzá?) 
Ezzel kapcaolatban meg kell említenem a gyógynövény-
gyűjtést. Ma ez ia hónvidelmi munka lehet, mert a 
begyűjtött növinyekből katonáink számára különböző 
orvosságokat kiszithetnek. A gyógynövénnyel kap-
csolatban külön növénytani hagyománykincset ment-
hetünk meg. Uj terület ez ia a székelyföldi  hagyo-
mányművelésben (milyen győgyitó erőt tulajdonítanak 
a gyógynövényeknek, milyen gyógyulási történetek 
fűződnek  az egyes gyógynövényekhez ?) Botinikai 
növénygyűjteményt is készíthetünk népünk győgyitó 
növényeiből. A nyári ünnepek is védőszentek külön 
tanulmánytárgya lehet. Szervác, Pongrác, Bonifác, 
Űrnapja, Margit, Páduai szt. Antal, Jézus Szive, Ke-
resztelő azt. János, Szent Láazló, Péter és Pál, Sar-
lós Boldogasszony, Mária Magdolna, Szent Anna, 
Havaa Boldogasszony, NagyboldogasBZony, Szent Ist-
ván, KiaboldpgasBZony, Mária Neve, Szent Mihály 
napjával kapcsolatban aok értékes hagyományt irhat-
tok össze. Riasletea gyüjtőiveket küldhetek minden 
dolgozni akaró tanítványomnak. 

Csak néhány szempontot adtam a nyári hóna 
pókban a nipi ilet megfigyeléséhez.  Nektek bizonyára 
mis ötletetek is van. Rajta, valósítsátok meg hagyó-
mánymüveliai terveiteket, hiszen eszel, amint fennebb 

láttátok, értékes nemzeti munkát végeztek. Es nem 
kíván tőletek különösebb nnnkát, mindössse osak 
arról van szó, hogy öntudatosan a magyar nipi mű-
velődés szem szögiből nizzétek nipünk életét ia je-
gyezzétek le iazrevételeiteket. Ez a munka moat a 
ti hivatásotok. Csiki diákok I Rajta, az öntudatos 
nyári hagyominymüvelisire. 

Szeretettel köszönt hittanárod: 
Szikely Lássló. 

U. i. Figyelj a lelkinapokra: Jézus Szive, Péter 
is Pál apostolok ünnepe, Sarlós Boldogasszony a 
kongregáoiónk cimünnepe. Ezeken a napokon lehető-
leg végezz szentáldozást és imáidat ajánld fel  küsdő 
katonáinkirt I 

A Székely Kerületi Kereskedelmi és 
Iparkamara felhívása  a fatermelttkhöz 

és fakereskedökhöz. 
A Székely Kerületi Kereskedelmi éa Iparkamara 

a tatermelés és a faellátás  rendjének biztosítása tár-
gyában kiadott 1750—1944. M. E. sz. rendelet, va-
lamint az ezzel kapcsolatosan a Faforgalmi  Központ 
szervezése, továbbá a faanyagot  termelésére, feldol-
gozására és a forga'ombahozatalára  jogosult vállal-
kozók kijelölése tárgyában kiadott rendelet május hó 
10-én történt életbeléptetésével kapcsolatban a szak-
mai vállalatok figyelmét  az alábbiakra hivja fel: 

Az idézett rendelkezések által életrehivott Fa-
forgalmi  Központ szervezésével kapcsolatosan az erdő-
birtokosok a fahasználat  (faterm-lés)  jogát átruházó 
érvénybelévő szerződéseiket 1944. «vi május hó 31 
napjáig tudomásulvétel végett a Faforgalmi  Központ-
hoz (Budapest V. Kossnth Lajos tér 10. sz). be kell 
mutassák. A szerződést a fatermelö  köteles bemutatni, 
de azt az erdőbirtokos is bemutathatja. A kijelölés 
iránti kérvényeket ugyanosak május hó 31 napjáig 
ajánlott levélben kell a Központhoz benyújtani. A ki-
jelölés iránt annak is kérvényt kell benyújtania, aki 
a rendelet hatálybalépése előtt fatermeléssel  foglalko-
zott éa azzal a jövőben is kiván foglalkozni. 

Az 1944. évi juniua hó 30 napja után fürisziru 
furnir  falemez,  farostlemez,  nyers parketta előálliti-
sára, fa  lepárolására szolgáló ipari vállalatot osak az 
tarthat üzemben, akit erre az iparügyi miniszter 
kijelöl. 

A kijelölis iránti kérvényt az iparügyi minisz-
terhez oimezve a Központnál az 1944. évi május hó 
31 napjáig kell benyújtani. A kérvényben meg kell 
jelölni azt, hogy az iparjogositvinyt mely hatóság, 
mikor is milyen szám alatt állított ki. 

A rendelet intézkedik a tűzifa  ia gyujtősta for-
galombahozataláról is. Eszerint tűzifa  ia gyujtósfa 
forgalombahozatalával  csak az foglalkozhat,  akit a 
kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter tüzifanagy-
kereskedővé, vagy a törvényhatóság első tisztviselője 
tüzifakiskereskedővi  jelölt ki. A tüzifanagykereskedői 
kijelölést a kereskedelmi is iparkamaránál kapható 
kérdőívek felhasználásával  1944. évi mijus hó 31 
napjáig kell kirni. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Httsök-napja. 

Csikvármegye székely nipe kegyeletes tisztelet-
tel ünnepelte mult vasárnap a Hősök-napját Ennek 
a katona népnek gyermekei öntudatos lilekkel állot-
tak meg a hősi áldozat értéke előtt. Amikor a harc-
terek hősi világa közeledik hozzánk idősserűvi válik 
az apáknak az az áldozata, amelyet ma ismét min-
den polgáritól elvár a nemzet jövőjinek biztosítása. 

A hivatalos Istentiszteletek utin Caikazereda 
város közönsége a honvédség is ssövetaiges német 
viderő diszalaknlatai a hősök temetőjiben gyűltek 
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öaaze. Az ünnepi beszédet vitéz Albert Vilmos mon-
dotta. Gondolatai hangsúlyozták, hogy a mai nemze-
déknek méltónak kell lennie Őseihez, akik gondolko-
zás nélkül adták oda életüket ha a Haza érdeke ugy 
kívánta. Szavalatok ntán a német véderO egyik tisztje 
beazált arról, hogy amint a múltban ugy most is kö-
zös a küzdelem célja, amelyért a német katona mel-
lett ott vérzik a magyar honvéd is. 

Caikvármegye minden községében méltóképpen 
ünnepelték meg ezt a napot. A vihar, a veszrd»ieui 
hazánkat veszélyezteti. Minden székely ismeri azt a 
kötelességet amely reávár. Ez benne van B katona 
vérében. Nem kell tanítani. Miként Ősei azonképpen 

— A földmlvelésflgyl  minisztérium er-
délyi kirendeltségének 1944. évi baromfl-ak-
ClÓja. A népies baromfitenyésztés  minőségi színvona-
lának emelése érdekében a földmívelésügyi  minisztérium 
erdélyi kirendeltsége ebben az évben is kedvezményei 
árou baromfit  osztat szét a működési területéhez tar-
tozó vármegyék gazdái között. Az akció lebonyolítá-
sával az Erdélyi Magyar Gazdasági EgyeBUIetet bizta 
meg. Mindazok, akik a kedvezményes áru állami ba-
romtikiosztáhbon részt akarnak venni, igénylésükkel 
tordnljanak az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület 
CD ik megyei kirendeltségéhez. 

— Tavaszi gyógynövények érdekes ismer 

I s 

Jótékonyeélu 
m. klr. állami Morajegyek 

Csíkszeredában a Dohánynagy-
á rudában s z e r e z h e t ő k b e . 

0 is gondolkozás nélkül vitézül meghal ha agy ki- | tetését közli a B ú v á r májusi azZma Palik Piroska 
vánja a katona becsület. | tollából. Ezenkívül cikket írtak még Jámbor Béla a 

— A Székelyföldi  Ország Mozgósítási " " h A
J

z v i " 8 , . ' 1 " "««ntin Osbozót rejtelmeiről, 
Kormánybiztosság székhelye Marosvásárhely.: F m B l y i J t

 , 8 t
1

v i " " UJ ^gyszerrfli.  Tapiany. 
A Székelyföldi  Orsz. Mozg. Kormánybiztosság szék-; fD,h

t\  " vú*flt<>  ftíatéUekröl  Somogyi Zsigmond a 
helye Marosvásárhelyen van. Dr. Pál Gábor a kor- j f^t«zS  betegségekről, Pa rp Károly a cincérek kar-
mánybiztos a marosvásárhelyi vármegyeházán dolgozik., tételéről és Thiering O-'.kár a szabadmozgás-kény-
Minden beadvány, kérvény ide nyújtandó be. Táv ' •««•»«*«• kérdéséről. Az élénk: rovatok mellett szá-
beszélő szám : Marosvásárhely 52. , , u o s „ k*P «J» J l 8

T
z , l t l 8 "Zépk.álhtáau folyóiratot. 

. z+K.+ i m . „ , „ „ , A Buvér (Javallior József  dr. szerkesztésében és a 
< A ^ « , S Í I t ' t é S m á j U S 2 2 1 6 1 , U " U S 2 " ' g Prauklin-Társula, ki^Hsában havonként jelenik meg. 10 órakor kezdődik. • i , T „ - . . . . . „ — Köszönetnyilvánítás. Mindazon kartársak-— Hősi halál. May,r Laaal.. t. zászlós ko-; ^ j ( ( b g r A t a i n , n , k A h j B l n e r f l B f ! i n k l ) e k i  „ k i k f e l e j t . 
lozsvári ügyvéd az orosz harctéren bos. halált balt., | | A t p ) l e D i l | f ) t v f >  í d f t s  j ó „ p A n k I ) e m e t # r L 4 / 4 r 

— Meggondolatlan kijelentések miatt ^ elhui-yta alţialmăval részvétükkel fájdalmunkban  087. 
négy hónap. Gebetiigi Márton kolozsvári illetfi.-ŝ ^U  | toltuk ez uton is, bálás köszönetet mondnnk. 
ácsmester CaiksznntdomokoMon dolgozott, ahol keríti-1 A gyászoló család, 
máz ás közben az áilam érdekeit vészéi} eztető kije- ] - • 
leütéseket tett. El járás indult ellene és a csíkszeredai | A 
kir. törvényszék jogerősen négy hónapi fogházra  ítélte j 
a meggondolatlanul „politizáló" áusmesterl. — Ugyan- t 
csak nagyhangú kijelentének miatt került a vádló'fak 
padjára Negustor MiHósné gyergyóliikási asszony is 1 

aki a törvényszék munkájával nem volt megeliviilve 
é« a hatóságok»! loţalniBzia. Jogirr-'taeii egy IIÓI.>I|1B 
ítélték. 

— Dönitz német tengernagy mindkét fia 
hÓSl halott. A néit.ei t";;g-ii hajóhad tőpa'-an ^"0-
kának mindkét tia hősi haléit halt. A lolengeinagy 
liai szintén tengerész tiaz'^k vobak én az i'.ngol par-
tok előtt vívott tengeri ütközete'kh»n áldozták életü-
ket hazájukért. 

— Májusi fagy.  A májusi fagyosszentek  közii! 
Orbán elvégezte léMiueína munkáját a ceiki meden-
cében. Május 24-én éiiel a gyönyörű termést Ígérő. > § t 
gyümölcsták virágai lefagytak,  ugyvnesak mlyosuk a í n I I f \  ^ ^ | ^ ( | I j ^ I f l  T F \ £ 
lagyási károk a kerti vet«ményekben. j n L L n l | l O w l \ w J n I L l \ 

— Adomány a bombakárosultak javára. 
Vorzaák Ferenc csikmadarasi kereskedő a bomb»káro-
sultak javára 20 pengőt adományozott az Erdélyi j__ , M __ „ , , ' 
párt utján. { E g é s z s o r s j e g y 4 P . , f e l  2 P . 

— A Magánjavak 96 hold tölgyesi szán-, . = , 
tóját bérbe adta. A Magánjavak igazgató tanárai- Árdrágítások. A csíkszeredai törvényszék I 
nak hatarozata szerint a vagyon szántóit, legelőit, A n t a l k B , , B k i l j MsOháromszéki fuvarost  100 pengő' 
kaszálóit csak székelyeknek 1-het bérbe adni. legutóbb 1 ) é u z b ö n t e t Í F r B Ítélte, mert 43 pengő fuvardíj  helyett! 
a Magánjavak gyergyótölgyes. szanlo birto^it adta 7 u . e , s i ! 4 m i . l l t t tVi. _ Albert Imréné és Burdis Fe-' 
bérbe. Kiadásra került 96 hold szántó és 45- hold r H n c n é k o v 4 B z n R Í i UletOI«>R uzvölgyi asszonyok a to-j 
kaszáló, amelyet a magánjavak részéről Csa'o Árpád, e ) t y p 6 I l g f t ,  á r o n hozták torgalomba. Az üzletet 
igazgató tanácsos, a kezelést végző chikszer»dai erdő- g V 0 M a n i„lgSngyöli'ette a csendőrség s néháuy tojés' 
igazgatóság kiküldöttjével egyetemben hajtotta végre, j m Í B t t | | i 0 B t 200-200 pengő pénzbüntetést kaptak.; 
lellemző a gyergyótülgyes. nmcstel.uségre, hogy a 96 , _ B , l t h j 4 o o a telcsiki gazda negvednl nyers galyfát' 
hold szántóra 337 c»r.iad |elentett igényt. Így . g y ; 8 „ „ ^ ^ d e t t a á l jóval magaaabl.' áron hozott forga-! 
jelentkezőre atlag egynegyed hold szanto )utott nng , o m b i i a m l é | t 1 ( J 0 p e n | ? a r e i t 4 1 t í k > _ j ó z g e f 
a 457 kat. hold kaszálót 129 székely vette bérhe. Kör.'icafalvi  lakos a hivatalosan 86 pengőben m«gál-

— A Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetség.: Upitott malacért 100 pengőt kért éa togadott el Ár-
Mnlt pénteken megalakult a Keleti Arcvonal Bajtársi j túllépés miatt 100 pengő pénzbüntetése kell fizetnie. 
Szövetsége amelyen egyhangúlag vitéz Imrédi Béla: — Lázár Béláné csikcsicsói lakos már aokkal rosz-
tsrtalékos századost a keleti harctér tűzharcos kato-1 aZBbbul járt. Lázárué a hivatalosan 4 pengő 95 fil-
náját választották országos vezetőül. 114rb»n megállapított véka törökbuzát 85 pengőért 

— Sportpártolók figyelmébe!  A Cs. T. E. 'adta el, amiért ezer pengő pénzbüntetésre ítélték. — 
vezetősége a pünkösdi ünnepi-kid két labdarugó mér- i Az összes vádlottakat figyelmeztette  a törvényszék 
kőzést rendez éa pedig: PüDkösd első napján délutiín : bogv visszaesés esetén ingó és ingatlan vagyonukat 
tél 3 órai kezdettel Német katonai válogatott és Cs. is elveszthetik. 
T. E. csapatok között, —- Pünkösd másodnapján pe 

A csíkszeredai kir. tőrv</nyR*ék. 

726—1944/3 sz. 

Hirdetmény. 
Kir. Kincs tár k i sa já t í tónak Dr. Gál 

József  és tsai el leni kár ta laní tás i ügyében 
a biróság a tárgyalás ha tá rnap jáu l 1944 
juaius 19 éa  d.  e. 9 óráját  tűzi ki (Mikó 
u. 6. sz. II. em. 7 8 ) 

A távol lévők ea i smeret len tar tózko-
dásunk részére ügygondnokul Csedö J á n o s 
osikszeredai ügyvéde t rendel i ki. 

Az é rdeke i t eke t figyelmezteti,  hogy 
e lmaradásuk az órdemieges határozathoza-
talt uera gá to l ja s az egyéni kQlOn ér te-
sítés e lmaradása vagy a tárgyalásról való 
e lmaradás miatt igazolásnak he lye nincsen. 

Csíkszereda, 1944. m á j u s 10. 
dr.  Beniske Imre  ak. 

kir. tszéki t anácse lnök . 
A kiadmány h i t e l é ü l : 

QyÖrgy Sándor 
a. hiv. t isztviselő. 

közvetíti junius hó 6-án a 
jótékonycél u 

húzását! 

dig áz előző napi győztes csapat én Magyar katonai 
válogatott között leaz mérkőzés. — A rendezőség 
kéri a sportszerető közönség minél nagyobb számban 
való megjelenését. A pálya ezerenosétlen fekvésénél 
fogva  fekete  páhollyal is el van látva, Bmely túlságos 
látogatottságnak örvend még olyanok részéről is, akik 
igen könnyen megtudnák a csekély be'épti dijat fizetni, 
azirt kérjük ennek a közönségnek belátóbh tagjait, 
hogy megjelenésükkel sovány jegypénztárunkat pár-
tolják meg, híszrn n belépti dij ellenében ülve élvez-
hetik a játékot. 

— A gyflléstllalom  szigorú értelmezése. 
A gyüléstilalmi rendelet helyes értelmezése az, hogy 
sem tagértekezlet, sem választmányi, vagy vezetőségi 
értekezlet nem tartható. Politikai párttagok azon a 
címen sem jöhetnek össze a párthelyiségben, vagy 
máa helyen, hogy szervezési utasításokat vegyenek 
át, vagy szervezési megbeszélést tartsanak. A párt-
helyiségekben oaak adminisztratív munka folyhatik, 
nevezetesen tagielvéfel,  tagdíj rendezés ia egyéb, ki-
mondottan ügyviteli tevékenység. 

Székelyföldi  Közigazgat, ós Gazd. Parancsnokság 
191. Bzám. Ki. 1944 

Hirdetmény. 
Az összes állami, vármegyei és községi ható-

ságok vezetői és alárendeltjei tud mására hozom, 
hogy mindennnmti én a m. kir. honvédség, avagy 
a német hadser g alakulatai részéről felmerülő 
kívánság és kérelem s az ezekkel kapcsolatos 
érintkezés csakis a területileg Illetékes Közigaz-
gatási és Gazdasági Parancsnokságokon keresztül 
teljesíthető, tehát minden Ilyen irányú kérelemmel 
a hozzáfordulókat  oda kell utasítani. 

Ilyen kérelmeket sem a polgári hatóságok, 
sem a m. klr. honvédség közvetlenül, — a Köz-
igazgatási és Gazdasági Parancsnokságok, — köz-
vetítése nélkül nem teljesíthetnek. 

V i t e s K ö r m e n d v Oéaa ez redes s k , 
Székelyföldi  Kfiilgaigatáal 

2 3 éa Gazdasági Puraneanok. 

Rép^tnag t akarmány cukor , szarvaB-
kerep , aogolptrj-,-, réti komocsio, tarló-
répfetnag,  marhakápoazt», murokrópa , 
bsiiacin m a g v a k ^ : és dughagymát , 

valamint silótöltói, 
gpp éa kéz iba j tásos szecskavágót az 
AGIciOFflRRA  R. T. rak tár ró l BZSUU. 

Gazdaköröknek tetszésBzerlnti dughagymát 
kiadunk azzal, hogy az ó?z folyamán  a ter-

melt hagyma 30°/o-át beszolgáltassák. 
2 - 3 

4 1 8 - 1 9 4 4 ikt. szám. 

Árverési hirdetmény. 
A köa artozfteok  fejében  lefoglalt  ingó-

Bápoknal az 1927 óvi 600 P-M. számu 
hivata los összeáll í tás 769 paragrafusa i 
é r te lmében eszközlendó nyi lvános á rve ré -
séről. 

A vég reha j t á s t szenvedő n e v e Aoker-
man Sándor . 

L a k á s a : volt os ikszeredai lakos . 
Ae á rve ré s helye : Fe r rum vasön töde 

Hargi ta ut 47 azám alatt. Az á r v e r é s ide je 
1944 május 31-én  délelőtt  10 órakor. 

A lefoglalt  ingóságok m e g n e v e z é s e : 
három vagon koksz, 1 drb. széngáz motor , 
1 drb. esz terga f^jpad  8000 P . é r t ékben . 

Árverés i fel tételek  : Az á r v e r é s e k a s 
egyes ingóságok vé te l á ra készpénzben 
azonnal fizetendő. 

Csíkszereda, 1944. Május 28. 
Po lgá rmes t e r mb. 

Dávid  István  Dávid  Oábor 
v. végreh. adh. főnők  h. 

Nyomatott óav. Vaáár Lajosáé könyvnyomdájában, Cslkaaereda. 




